
COOKIEVERKLARING  

Op www.tbaservices.nl gebruikt TBA Services verschillende cookies. In deze 

Cookieverklaring staat wat cookies zijn, wat ze doen en welke cookies wij gebruiken voor de 

website. Als deze Cookieverklaring verwijst naar “computers”, dan wordt verwezen naar 

computers, smartphones, tablets en alle andere apparaten met toegang tot internet. Deze 

Cookieverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u daarom om deze pagina 

regelmatig te bekijken als u de Website bezoekt. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden 

geplaatst als u www.tbaservices.nl bezoekt. Sommige pagina’s van www.tbaservices.nl 

functioneren niet of werken minder als deze cookies niet worden geplaatst. 

Waar gebruiken we cookies voor? 

Wij willen www.tbaservices.nl zo gebruikersvriendelijk en gemakkelijk mogelijk maken en 

daarom maken wij gebruik van cookies. Hiermee meten we bijvoorbeeld hoe vaak een 

pagina wordt bezocht of we meten of de ene versie van een pagina beter werkt voor de 

bezoeker dan een andere. Met deze informatie kunnen we www.tbaservices.nl continue 

verbeteren. 

WELKE COOKIES ZIJN ER? 

Functionele cookies 

Deze cookies zijn essentieel om www.tbaservices.nl goed te laten werken. Voor het 

gebruik van functionele cookies hoeft u geen expliciete toestemming te geven. U wordt wel 

geïnformeerd over het gebruik van de functionele cookies. 

Analytische cookies 

We gebruiken analytische cookies zoals Google Analytics om te begrijpen hoe bezoekers 

surfen op www.tbaservices.nl, eventueel ondervonden problemen op te sporen 

(foutmeldingen) en te zien welke pagina’s zijn bezocht en hoe vaak. Deze gegevens 

gebruiken we om www.tbaservices.nl zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Voor 

het gebruik van analytische cookies hoeft u geen expliciete toestemming te geven. U wordt 

wel geïnformeerd over het gebruik van de analytische cookies. 

Cookies uitschakelen/verwijderen 

U heeft de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen. Dit doet u door uw 

browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies 

aanpassen. Hierdoor kan het echter wel zo zijn dat websites trager reageren, bepaalde 

functionaliteiten niet werken. 

Als u de cookies van uw apparaat verwijdert, dan zullen wij u telkens op de hoogte houden 

van het feit dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. Door het gebruik 

van www.tbaservices.nl stemt u in met het plaatsen van cookies. 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden 

door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren 

hoe u van www.tbaservices.nl gebruik maakt. Uw IP-adres wordt hierbij gemaskeerd. De 

door de cookie gegenereerde informatie (exclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar 

Google Inc. en wordt door Google Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google Inc. gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe u de website gebruikt. 

Ook maakt Google Inc. rapporten op over de activiteiten op onze website. Google Inc. mag 

deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google Inc. hier wettelijk toe wordt 



verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Omdat 

TBA Services uw IP adres maskeert kan Google Inc. uw gedrag niet combineren met andere 

gegevens waarover Google Inc. beschikt. Google Inc. en al haar dochterondernemingen, 

waaronder Google Analytics, houden zich aan de afspraken die de Europese Unie met de 

Verenigde Staten heeft gemaakt in het kader van het waarborgen van de privacy. Lees voor 

meer informatie https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw 

(persoons)gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens op de www.tbaservices.nl. Om 

misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer 

het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van 

het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw 

browser. 

 Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” en “Cookies verwijderen”. 

 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

